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Paweł Parus, prezes Stowarzyszenia Kibiców Niepełnosprawnych
Śląska Wrocław był obecny podczas spotkania z wojewodą
Dolnośląskim, który zamknął stadion WKS-u dla kibiców.
Opowiedział on o ciekawym zdarzeniu z udziałem policji.

- W Środzie Śląskiej grupa trzydziestu osób niepełnosprawnych zatrzymała się stacji
benzynowej celem zrobienia zakupów żywnościowych. Nie mogliśmy wejść na stację, gdyż
policja nie pozwoliła nam na zrobienie tych zakupów. Czy nie sądzi pan, że pewnie działania
policji prowokują zachowania tego typu? - pytał wojewodę Dolnośląskiego Paweł Parus,
prezes Stowarzyszenia Kibiców Niepełnosprawnych Śląska Wrocław.

Niepełnosprawni fani Śląska Wrocław w oznakowanych busach jechali na  do Lubina, gdzie
miejscowe Zagłębie podejmowało drużynę z Wrocławia. - Na stacji było tylko trzydzieści osób
niepełnosprawnych. Były to osoby na wózkach i o kulach. Zagrodzono im wejście na stację. Czy
to jest normalne  policji, która ochrania kogo? Nas, obywateli? Kogo to ma chronić na

 Lubin - Wrocław - mówił Parus.

W piątek wojewoda Dolnośląski zamknął dla publiczności na najbliższy mecz stadiony Śląska
Wrocław i KGHM Zagłębia Lubin. Co odpowiedział wojewoda? - Nie unikam odpowiedzi na to
pytanie, ale proszę mi wybaczyć - nie mogę się ustosunkować do rzeczy , której nie znam
nawet z opisu, a już nie mówiąc o tym, że nie brałem w tym udziału. Jak dotyczy to policji to
myślę, że to jest właściwe pytanie do Komendanta policji i jakby sposobu realizacji swoich
zadań przez policję - powiedział Marek Skorupa.

Prezes Stowarzyszenia Kibiców Niepełnosprawnych Śląska Wrocław nie jest zadowolony z tego,
że obiekt przy Oporowskiej został zamknięty. - Zamknięcie stadionu nijak się ma do tego, co
się działo w Bydgoszczy. Chyba nie zauważamy, że w Polsce się bardzo dużo na stadionach
zmienia. Nie mówię, że jest idealnie, ale że bardzo dużo się zmienia. Nasza obecność,
stuosobowej grupy kibiców niepełnosprawnych też świadczy o tym, że na tym stadionie można
bezpiecznie spędzić czas, obejrzeć mecz. Zamykanie stadionu jest drogą donikąd. To droga do
tego, żeby ukarać osiem tysięcy normalnych ludzi, którzy chcą przyjść w sobotę na mecz.
Mówienie o tym, że ci ludzie stwarzają zagrożenie jest nieporozumień i nadużyciem - mówił
Parus.

- Oczywiście, że na stadionie Śląska czuję się bardzo bezpiecznie. Byliśmy na piętnastu
wyjazdach w naszej dwuletniej działalności. Nie spadł nam włos z głowy, wróciliśmy
bezpiecznie, nigdzie nie czuliśmy zagrożenia. We Wrocławiu na mecze chodzimy stuosobową
grupą. To jak można powiedzieć, że nie jesteśmy bezpieczni? To my jesteśmy przykładem
tego, że na tym stadionie coś się zmieniło. Kiedyś to były dwie, trzy osoby, teraz jest sto!
Przecież te osoby nie przychodziłyby, gdyby czuły zagrożenie - stwierdził prezes
stowarzyszenia, który sam porusza się na wózku inwalidzkim.

- To jest decyzja szkodliwa. Osoby niepełnosprawne, które staraliśmy się przez dwa lata
aktywizować, żeby mogły wyjść z domu, żeby mogły wyjść do ludzi, żeby mogły realizować
swoją  w momencie, kiedy ktoś taką decyzją sprawia, że one muszą pozostać teraz w

 to tracą możliwość kontynuowania tej pasji. Trudno tą decyzję określać jako pozytywną
dla tej grupy osób - dodał Parus.

- Zamiast czasu spędzonego na stadionie, zamiast aktywizacji, zamiast spędzania czasu z
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1:  PGE GKS Bełchatów - Śląsk Wrocław
2:  KSZO Ostrowiec - Garbarnia Kraków
3:  KGHM Zagłębie Lubin - Lechia Gdańsk
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7:  PGE GKS Bełchatów - Śląsk Wrocław
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O dyspozycji Lecha Poznań oraz sytuacji Jakuba Wilka portal
SportoweFakty.pl rozmawia z samym zainteresowanym,
który podczas przerwy na mecze reprezentacji próbował
przekonać do siebie Jose Marii Bakero [...] czytaj »
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Oczywistą sprawą jest, że procent idiotow wśród kibiców jest taki sam jak wśród
policjantów. To widać choćby na tym przykładzie. Dlatego pomysł ponownego
wprowadzania policji na stadiony to jasna prowokacja.

bliskimi i realizacji swojej pasji osoby niepełnosprawne będą leżały w łóżku, będą w ośrodkach,
będą w domach. Dla nich to jest największy cios - zaznaczył Paweł Parus.
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Kryzys Górnika trwa w najlepsze, a w Zabrzu od dobrych
kilku tygodni słychać jedną i tę samą śpiewkę. - Zwolnić
Nawałkę - wyją żądne świeżej krwi trybuny, całą winę za
postawę drużyny zrzucając na karb trenera. Ja wiem swoje:
od Nawałki ręce precz! [...] czytaj »

Na siedem miesięcy przed mistrzostwami Europy otoczka
wokół reprezentacji Polski jest fatalna. Wizerunek PZPN z
każdą podejmowaną decyzją jest coraz gorszy, co zniechęca
kolejnych kibiców, a sama postawa piłkarzy również nie jest
rewelacyjna [...] czytaj »
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bezpieczny
kibic 2011-05-13 21:18:12

Niestety, chodzicie na mecze to jestescie kibolami. Miejcie pretensje do siebie. Pewnie
jeszcze osmieliliscie sie zalozyc koszulki swojej druzyny... tfu kibole wredni!!! Donald, ty
nasz wybawco :*

biut

2011-05-13 20:23:26

To już jest naprawdę skandal żeby policja nie podzwoliła iśc na zakupy
niepełnosprawnym jak chca (policja) to niech sie zamienią !!!
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policja.... na pewno grupka niepełnosprawnych osób zrobiłaby wielką zadymę :/

pawel

2011-05-13 18:41:02

przeciez policja ich wziela za zorganizowana grupe kiboli!

anty fan
marit

2011-05-13 18:33:23

A co wejdzie taki jeden z drugim o kulach i dopiero może narozrabiać jak kogoś ździeli
taką kulą w łeb. Np. durnego premierka.

df

2011-05-13 18:17:50

przeciez mogli spladrowac sklep! brawo policja...
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